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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο αρ-
χαιότερος και μεγαλύτερος Ανθρωπι-
στικός και Εθελοντικός Οργανισμός 
στην Ελλάδα με έτος ίδρυσης το  1877, 
λειτουργεί πάντοτε ως αρωγός της Ελ-
ληνικής Πολιτείας τόσο στην αντιμετώ-
πιση έκτακτων καταστάσεων (φυσικές 
καταστροφές, προσφυγικό/μετανα-
στευτικό, πανδημία κ.α.) όσο και στην 
επίλυση μακροχρόνιων κοινωνικών 
ζητημάτων, αποδεικνύοντας έμπρακτα 
ότι είναι στενά συνυφασμένος με την 
ιστορία του Έθνους μας. Με τη στήριξη 
των 86 ενεργών Περιφερειακών Τμη-
μάτων του ανά την επικράτεια, υλο-
ποιεί καθημερινά προγράμματα και 
δράσεις προς όφελος της Ελληνικής 
κοινωνίας, έχοντας πάντα σαν πυξίδα 
την διευρυμένη προσφορά σε όλες 
τις κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα,με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης διασφαλίζει 
την προώθηση του Διεθνούς Ανθρω-
πιστικού Δικαίου, των αρχών του Κινή-
ματος και των Ανθρωπιστικών Αξιών, 
συμβάλλοντας με ζήλο στην ενίσχυ-
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
χώρα μας.

Πρωταρχική μας επιδίωξη και μέλημα 
είναι η βιωσιμότητα του Ε.Ε.Σ και η αξι-
οπιστία του στο εσωτερικό και στο δι-
εθνές στερέωμα. Η μεγάλη πρόκληση 
είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε 
στον κόσμο, στην Ελληνική κοινωνία, 
ότι είμαστε αντάξιοι συνεχιστές και 
άξιοι διάδοχοι της μεγάλης κληρονο-
μιάς των χιλιάδων εθελοντών μας, οι 
οποίοι, με το παράδειγμά τους και την 
προσφορά τους, έγιναν συνώνυμο της 
προσφοράς, της αλληλεγγύης και της 
φιλαλληλίας. Η πρόκληση αυτή είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη στην υλοποίησή 
της γιατί χρειάζονται εθελοντές που θα 
πρέπει να είναι απόλυτα πιστοί στις θε-
μελιώδεις αρχές του κινήματος και να 
διέπονται πάντα από πνεύμα συλλο-
γικότητας, αλληλεγγύης και αυτοπει-
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Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες                4-5
του Ε.Ε.Σ. στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις 
φλόγες στην ευρύτερη περιοχη της Πεντέλης

O Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. τιμήθηκε από τον                12
Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σε 
εκδήλωση-γιορτή στο Ηράκλειο

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ο Ε.Ε.Σ. σταθερά στο πλευρό                                           6
 των αμάχων της Ουκρανίας               

θαρχίας, προκειμένου να εμπνεύσουν 
την κοινωνία ώστε να πιστέψει στον Ελ-
ληνικό Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε χαρά-
ξει μία νέα στρατηγική με καινοτόμες 
ποιοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις, 
οι οποίες εδράζονται σε μια δυναμική 
αγαθοποιό πρακτική, η οποία επίσης 
βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωφε-
λών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, ως 
ενοποιητικός θεσμός, θέλουμε να στα-
θούμε αρωγοί στο έργο της Πολιτείας, 
του Ελληνικού Κράτους και να συμπο-
ρευθούμε με την Διεθνή Ομοσπονδία 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυ-
θράς Ημισελήνου. Θέλουμε να δημι-
ουργήσουμε έναν Ε.Ε.Σ. σύγχρονο, 
κοινωνικό, καινοτόμο, αλληλέγγυο και 
διαφανή, απάνεμο λιμάνι και εχέγγυο 
της κοινωνίας.   

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.

Μήνυμα
Προέδρου Ε.Ε.Σ.

Καταλυτική η παρουσία των εθελοντών         8-9
του Ε.Ε.Σ. στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022 

Ο Ε.Ε.Σ. σταθερά στο πλευρό                          14
των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου της 
Ακρόπολης

Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα             15
Πρώτων Βοηθειών διοργανώνοντας μεγάλη 
δράση στην Πλατεία Συντάγματος

Λαμπρή τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο                   17
για την Απονομή Βραβείων στους μαθητές που 
διέπρεψαν στους Πανελλαδικούς διαγωνισμούς του 
Ε.Ε.Σ.

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού            19
Σταυρού τίμησαν τον «χρυσό» Λευτέρη 
Πετρούνια

Ο Ε.Ε.Σ. δίπλα στις                                              7
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εν μέσω καύσωνα 

Τις εντυπώσεις κέρδισε το καλαίσθητο       10-11
Περίπτερο του Ε.Ε.Σ. στην 86η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης

H Super League                                                                 13
τίμησε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ.

Ο Ε.Ε.Σ. έστειλε ηχηρό μήνυμα για την                                   16
πρόληψη & αντιμετώπιση των πνιγμών στην 
Ελλάδα

O Παραολυμπιονίκης, Πάνος Τριανταφύλλου, 18
στο πλευρό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
για την προσέλκυση νέων εθελοντών
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Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις 

φλόγες σε Πεντέλη, Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη και Ντράφι     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Από την πρώτη στιγμή εκδή-
λωσης της μεγάλης πυρκαγιάς 
που ξέσπασε στην Πεντέλη 
κλιμάκια Εθελοντών Σαμαρει-
τών-Διασωστών του Τμήματος 
Αθηνών του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, βρέθηκαν-
στην πρώτη γραμμή της μάχης 
με τις φλόγες, προσφέροντας 
τις πολύτιμές υπηρεσίες τους 
τόσο στις επιχειρήσεις κατά-
σβεσης όσο και στην περί-
θαλψη των κατοίκων που ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
προληπτικά τα σπίτια τους. 
Συγκεκριμένα, τα ειδικά εκπαι-

δευμένα κλιμάκια εθελοντών 
του Ε.Ε.Σ με διασωστικό εξο-
πλισμό και οχήματα, σε συνεν-
νόηση με την Πολιτική Προ-
στασία και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, βρέθηκαν στο πλευ-
ρό των πυροσβεστών που επι-
χειρούσαν κατάσβεση, ενώ τα 
διασωστικά οχήματα του Ε.Ε.Σ. 
πραγματοποιούσαν συνεχείς 
περιπολίες στις πυρόπληκτες 
ζώνες, προκειμένου να εντοπί-
σουν νέες εστίες φωτιάς αλλά 
και κατοίκους που δεν είχαν 
εγκαταλείψει ακόμα τα σπίτια 
τους και χρειάζονταν βοήθεια 

για την μετακίνησή τους σε 
ασφαλές σημείο, καθώς και 
να απελευθερώσουν οικόσιτα 
ζώα που εγκαταλείφθηκαν 
στα σπίτια κατά τη διάρκεια 
της προληπτικής εκκένωσης.

Σταθμός Α’ Βοηθειών του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. εγκα-
τέστησαν άμεσα σταθμό Α’ 
Βοηθειών, προκειμένου να 
προσφέρουν παντός είδους 
βοήθεια σε κατοίκους και 
πυροσβέστες, οι οποίοι είτε 
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αντιμετώπιζαν αναπνευστι-
κά προβλήματα λόγω του 
πυκνού καπνού είτε είχαν 
υποστεί εγκαύματα από τη 
συνεχή μάχη με τις φλόγες.

Άνοιγμα λογαριασμού και 
συγκέντρωση οικονομικής 

ενίσχυσης για τους πυρόπλη-
κτους

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, με την πολύτιμη υποστή-
ριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, 
προχώρησε στο άνοιγμα λο-
γαριασμού τραπέζης προς ενί-
σχυση των πυρόπληκτων των 
παραπάνω περιοχών αλλά και 
των οικόσιτων ζώων που έμει-
ναν χωρίς στέγη, με στόχο να 
συγκεντρωθεί όσο το δυνατό 
μεγαλύτερο ποσό. Η ανταπό-

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

κριση των πολίτων ήταν συ-
γκινητική, συγκεντρώνοντας 
ένα ιδιαίτερα σημαντικό  χρη-
ματικό ποσό, το οποίο θα δια-
τεθεί άμεσα στους πληγέντες.

Μάχη με τις φλόγες στο πύ-
ρινο μέτωπο της Κρήτης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός έδωσε δυναμικό παρών 
στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες  
στο πύρινο μέτωπο της Κρήτης, 
ενισχύοντας με όλες τους τις 
δυνάμεις τους πολίτες και τις 
κρατικές υπηρεσίες που επιχει-
ρούσαν κατάσβεση της μεγά-
λης πυρκαγιάς που κατέστρε-
ψε τα πάντα στο πέρασμά της.  

Αξιομνημόνευτη και άξια θερ-
μών συγχαρητήριών ήταν η συ-

γκινητική προσφορά των εθε-
λοντών του Ε.Ε.Σ. προς τους 
κατοίκους του χωριού Μέλα-
μπες, το οποίο είχε περικυκλω-
θεί από τη φωτιά πριν προλάβει 
να εκκενωθεί, ωστόσο, οι εθε-
λοντές Σαμαρείτες-Διασώστες 
κατάφεραν να προσεγγίσουν 
τους κατοίκους και να τους 
προσφέρουν Πρώτες Βοήθει-
ες και είδη πρώτης ανάγκης.  

Μάλιστα, η Αντιπεριφερειάρ-
χης Ρεθύμνου, κα Μαίρη 
Λιώνη, ευχαρίστησε δημό-
σια μέσω της ΕΡΤ του εθε-
λοντές του Ε.Ε.Σ. για τη συ-
νολική προσφορά τους στο 
πύρινο μέτωπο της Κρήτης.
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Ο  Ε . Ε . Σ .  σ τ α θ ε ρ ά  σ τ ο  π λ ε υ ρ ό  τ ω ν 
α μ ά χ ω ν  τ η ς  Ο υ κ ρ α ν ί α ς     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, το διάστημα Ιούλιος-Σε-
πτέμβριος 2022, ολοκλήρωσε 
με επιτυχία 3 ακόμα ανθρωπι-
στικές αποστολές προς ενίσχυ-
ση των αμάχων της Ουκρανίας, 
η μία εξ αυτών με προορισμό 
την γειτονική Μολδαβία όπου 
διαβιεί μεγάλος αριθμός εκτο-
πισθέντων Ουκρανών, συ-
μπληρώνοντας συνολικά τις 9 
από την έναρξη των εχθροπρα-
ξιών. Οι 140 τόνοι ανθρωπιστι-
κού υλικού (τρόφιμα μακράς 
διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, 
ηλεκτρικές γεννήτριες, αντι-
σηπτικά κ.α.) που απέστειλε ο 
Ε.Ε.Σ. αυτό το διάστημα έχουν 
ήδη διατεθεί στους πληγέντες 
του καταστροφικού πολέμου, 
συμβάλλοντας ενεργά στην 

αντιμετώπιση της παρατεταμέ-
νης ανθρωπιστικής κρίσης που 
έχει  δημιουργηθεί   στην περιοχή.   

Σημειώνεται ότι στις 27 Ιου-
λίου αναχώρησε η αποστολή 
του Ε.Ε.Σ. με το ανθρωπιστι-
κό υλικό (40 τόνοι) που συλ-
λέχθηκε από την έκκληση του 
Υφυπουργείο Αθλητισμού 
στην αθλητική οικογένεια της 
χώρας. Η ανθρωπιστική βο-
ήθεια συγκεντρώθηκε στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις σε 
όλη την Ελλάδα που εποπτεύ-
ονται από τη ΓΓΑ και απεστάλη 
για συσκευασία στις Κεντρι-
κές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ στην 
Αθήνα. Εν συνεχεία το υλικό  
μεταφέρθηκε με οχήματα του 
Ε.Ε.Σ. στο Τσερνιβτσί της Ου-

κρανίας, όπου βρίσκονται οι 
Κεντρικές Αποθήκες του Ου-
κρανικού Ερυθρού Σταυρού.  

Υπενθυμίζεται ότι η Κινητή 
Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ, 
στελεχωμένη από επαγγελ-
ματίες Νοσηλεύτριες και 
Εθελοντές Σαμαρείτες-Δια-
σώστες, παραμένει από την 
εκκίνηση των εχθροπραξιών 
στο Σιρέτ (σύνορα Ουκρανί-
ας - Ρουμανίας), προκειμένου 
να προσφέρει Πρωτοβάθμια 
Υγειονομική Βοήθεια στους 
εκτοπισθέντες της Ουκρανίας, 
κερδίζοντας τα εύσημα τόσο 
των τοπικών αρχών όσο και 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυ-
ρού & Ερυθράς Ημισελήνου.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίπλα στις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εν μέσω καύσωνα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, κινητοποίησε το επαγ-
γελματικό και εθελοντικό δυ-
ναμικό του (22/7) καθ’ όλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
προκειμένου να παράσχει 
υποστήριξη και ανακούφιση 
σε αστέγους, πολίτες και του-
ρίστες, λόγω των ιδιαίτερων 
υψηλών θερμοκρασιών. Οι 
δράσεις αναπτύχθηκαν σε Θη-
σείο και Πλατεία Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια τους, κλιμά-
κια του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένα με 
κοινωνικούς λειτουργούς, νο-
σηλεύτριες και Εθελοντές και 
των τριών (3)  Σωμάτων του 
ΕΕΣ (Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Υγείας & Σαμαρειτών-Διασω-
στών και Ναυαγοσωστών), διέ-
νειμαν υλικό πρώτης ανάγκης 
(εμφιαλωμένο νερό, αναψυ-
κτικά, δέματα άμεσης κοινω-
νικής βοήθειας για τον άστε-

γο πληθυσμό) σε αστέγους, 
πολίτες και τουρίστες που 
πλήττονται από τις υψηλές 
θερμοκρασίες. Ταυτόχρονα, 
προσφέρθηκαν Α’ Βοήθειες 
και Α’ Βοήθειες Ψυχικής Υγεί-
ας, καθώς και ενημέρωση για 
τους κλιματιζόμενους χώρους 
προσωρινής φιλοξενίας της οι-
κείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Καταλυτική η παρουσία των εθελοντών του 

Ε.Ε.Σ. στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022  

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, με τους έμπειρους και 
εξειδικευμένους εθελοντές 
Σαμαρείτες-Διασώστες και τον 
απαραίτητο υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό που διαθέτει, συνέβαλε 
καθοριστικά στην άκρως επιτυ-
χημένη διεξαγωγή του φετι-
νού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές 
του Ε.Ε.Σ παρείχαν εξ’ ολο-
κλήρου Υγειονομική και Δια-
σωστική Κάλυψη σε όλες τις 
διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ 
Ακρόπολις, σε Αττική, Πελο-
πόννησο και Στερεά Ελλά-
δα, αρχής γενομένης από την 
εκκίνηση και την εντυπωσια-
κή υπερειδική διαδρομή στο 
ΟΑΚΑ (8/9) μέχρι τον μεγάλο 
τερματισμό στη Λαμία (11/9), 
επεμβαίνοντας έγκαιρα και 
αποτελεσματικά σε δεκά-
δες έκτακτα περιστατικά που 

προέκυψαν, καθ΄ όλη τη δι-
άρκεια της 4ήμερης αγωνιστι-
κής δράσης. Συνολικά στην 
Υγειονομική και Διασωστι-
κή Κάλυψη συμμετείχαν 210 
εθελοντές Σαμαρείτες-Δια-
σώστες από 12 διαφορετικά 
Περιφερειακά Τμήματα του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, χρησιμοποιώντας 22 δι-
ασωστικά & υγειονομικά οχή-
ματα, κοπτικά μηχανήματα και 
εξοπλισμό σχοινοδιάσωσης.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, επιδει-
κνύοντας υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης, συνεργασίας και επαγ-
γελματισμού, απέσπασαν τα 
πλέον κολακευτικά σχόλια των 
διοργανωτών (FIA, O.M.A.E., 
Υφυπουργείο Αθλητισμού)  
του ΕΚΟ Ραλλυ Ακρόπολις. 
Μάλιστα, τόσο ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυ-
γενάκης, όσο και ο παρατηρη-

τής της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου επί ιατρικών ζη-
τημάτων, Cem Boneval, δήλω-
σαν εντυπωσιασμένοι από την 
εξαιρετική οργάνωση και αντα-
πόκριση των εθελοντών του 
Ε.Ε.Σ. στις 15 ιδιαίτερα απαιτη-
τικές ειδικές διαδρομές του φη-
μισμένου «Ράλλυ των Θεών». 

Την τιμητική έναρξη της εντυ-
πωσιακής υπερειδικής δια-
δρομής στο Ολυμπιακό Στά-
διο (8/9) πραγματοποίησε ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώ-
νιος Αυγερινός, ως ελάχιστη 
ένδειξη αναγνώρισης, εκ μέ-
ρους της Πολιτείας, της τερά-
στιας και διαχρονικής προ-
σφοράς του Ε.Ε.Σ και των 
ακούραστων εθελοντών του 
προς την Ελληνική κοινωνία.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Την Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 
2022, παρουσία του Προέ-
δρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου 
Αυγερινού, τελέσθηκαν τα επί-
σημα εγκαίνια του Περιπτέρου 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού στην 86ηΔιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, το οποίο απο-
τέλεσε πόλο έλξης για τους 
επισκέπτες της Έκθεσης, στέλ-
νοντας ηχηρό μήνυμα κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγ-
γύης προς πάσα κατεύθυνση.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την πα-
ρουσία τους πλήθος εκπρο-
σώπων της Πολιτειακής και 

Πολιτικής Ηγεσίας του τόπου.
Άπαντες συνεχάρησαν τον 
Προέδρο του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώ-
νιο Αυγερινό, για την πολυσύν-
θετη ανθρωπιστική δράση του 
Οργανισμού, καθώς και την 
αναγεννητική και διαρκώς ανο-
δική πορεία που έχει χαράξει 
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός τα τελευταία χρόνια, με 
νέο καινοτόμο, κοινωνικό, αλ-
ληλέγγυο, σύγχρονο, αποτε-
λεσματικό και διαφανή προφίλ. 

Σημειώνεται ότι, το καλαίσθη-
το και εντυπωσιακό περίπτε-
ρο του Ε.Ε.Σ, επισκέφθηκαν:o 

Τις εντυπώσεις κέρδισε το καλαίσθητο 
Περίπτερο του Ε.Ε.Σ. στην 86η Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρωθυπουργός της Ελλάδος, 
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, οΥ-
πουργός Υγείας, κ. Θάνος 
Πλεύρης, ο Υπουργός Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, κ. Χρήστος Στυ-
λιανίδης,o Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Γεώργιος Γεωργαντάς,o  
Υφυπουργός παρά τω Πρω-
θυπουργώ και Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος, κ. Γιάννης 
Οικονόμου και ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
κ. Κωνσταντίνος Σκούμας. 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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O Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τιμήθηκε 
από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, 

σε εκδήλωση-γιορτή στο Ηράκλειο

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

H  S u p e r  L e a g u e  τ ί μ η σ ε
τ ο ν  Π ρ ό ε δ ρ ο  τ ο υ  Ε . Ε . Σ .

Στη λαμπρή εκδήλωση της 
Superleague για την κλήρω-
ση του νέου ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος βραβεύτηκε ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός, για το τεράστιο αν-
θρωπιστικό έργο που προσφέ-
ρει καθημερινά ο Οργανισμός 
στην Ελληνική κοινωνία αλλά 
και τη συνεχή υποστήριξη 
που παρέχει σε όλες τις αθλη-
τικές διοργανώσεις της χώρας.

Συγκεκριμένα, στον Πρόε-
δρο του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού απενεμήθη, από τη 
διοργανώτρια Αρχή του Ελλη-

νικού Πρωταθλήματος Ποδο-
σφαίρου, το βραβείο εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Ο Πρόε-
δρος του Ε.Ε.Σ, κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του, επισήμα-
νε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός θα συνεχίσει να στη-
ρίζει με όλες τους τις δυνάμεις 
τον ελληνικό αθλητισμό, πα-
ρέχοντας Πρωτοβάθμια Υγει-
ονομική Περίθαλψη με τους 
εξειδικευμένους εθελοντές 
του και υλοποιώντας παράλ-
ληλα μια σειρά από δράσεις 
που στοχεύουν στην ενίσχυ-
ση του αθλητικού και εθελο-
ντικού πνεύματος στη χώρα.

Στη λαμπρή εκδήλωση-γιορ-
τή, με θέμα «Αθλητισμός, από 
το όνειρο στον άθλο», η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή (17/7) στο Karteros Beach 
Sports Center στο Ηράκλειο 
της Κρήτης, ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. 

Λευτέρης Αυγενάκης, τίμησε 
τον Πρόεδρο του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώ-
νιο Αυγερινό, ως ελάχιστη έν-
δειξη αναγνώρισης του τερά-
στιου ανθρωπιστικού έργου 
του Οργανισμού, καθώς και για 
τη συνεχή και καθ’ όλα επιτυ-

χημένη συνεργασία με το Υφυ-
πουργείο Αθλητισμού. Ο Πρό-
εδρος του Ε.Ε.Σ παρευρέθη 
στην εκδήλωση συνοδευόμε-
νος από τον Γενικό Γραμματέα 
του Ε.Ε.Σ, κ. Γεώργιο Σκούμα.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σταθερά στο 
πλευρό των επισκεπτών του αρχαιολογικού 

χώρου της Ακρόπολης

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, με το εξειδικευμένο προ-
σωπικό και τους πιστοποιημέ-
νους Εθελοντές των Τομέων 
Υγείας & Σαμαρειτών Διασω-
στών& Ναυαγοσωστών, βρί-
σκεται καθημερινά στον αρχαι-
ολογικό χώρο της Ακρόπολης, 
αντιμετωπίζοντας, άμεσα και 
αποτελεσματικά, εκατοντάδες 
έκτακτα περιστατικά που πα-
ρουσιάζονται σε τουρίστες 
που συρρέουν κατά χιλιάδες 
για να θαυμάσουν το ιστορικό 
μνημείο. Ενδεικτικό της τερά-
στιας προσφοράς του Ε.Ε.Σ. 
είναι ότι, το διάστημα Ιούνι-
ος-Αύγουστος 2022, σύμ-

φωνα με τα επίσημα στοιχεία 
καταγραφής περιστατικών, οι 
εθελοντές και το προσωπικό 
του Ε.Ε.Σ αντιμετώπισαν επι-
τυχώς 318 έκτακτα περιστατικά 
(τραυματισμοί άνω και κάτω 
άκρων, θλάσεις, διαστρέμματα 
κ.α.).

Σημειώνεται ότι, η αξιέπαι-
νη προσφορά του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στον αρχαι-
ολογικό χώρο της Ακρόπολης, 
όπου και παρέχει Πρωτοβάθ-
μια Υγειονομική Κάλυψη από 
το 2019 όταν και υπογράφθη-
κε το Μνημόνιο Συνεργασίας 
με το Υπουργείο Πολιτισμού, 

αποτυπώνεται στην ευχαρι-
στήρια επιστολή που απέστει-
λε η Υπουργός Πολιτισμού, 
κα Λίνα Μενδώνη, στον Προ-
έδρο του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιο 
Αυγερινό. Η Υπουργός εξήρε 
το έργο των εθελοντών και του 
προσωπικού του Ε.Ε.Σ, επιση-
μαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι 
η εξαιρετική παρουσία τους 
επιτρέπει στους επισκέπτες να 
απολαμβάνουν την περιήγησή 
τους με ασφάλεια, γνωρίζο-
ντας ότι ανά πάσα στιγμή δί-
πλα τους βρίσκονται έμπειροι 
διασώστες του Ε.Ε.Σ., έτοιμοι 
να επέμβουν σε οποιοδήποτε 
έκτακτο περιστατικό προκύψει.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα 
Πρώτων Βοηθειών διοργανώνοντας 

μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Πρώτων Βοηθειών (10/9), 
διοργάνωσε το Σάββατο, 10 
Σεπτεμβρίου 2022, μεγά-
λη δράση στην Πλατεία Συ-
ντάγματος, στοχεύοντας στην 
ανάδειξη της σπουδαιότητας 
γνώσης πρώτων βοηθειών σε 

ενήλικες και παιδιά. Συγκε-
κριμένα, οι εκπαιδευτές της 
Υπηρεσίας Αγωγής Υγείας 
του Τομέα Υγείας Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, βρέθηκαν 
στην Πλατεία Συντάγματος και  
πραγματοποίησαν επιδείξεις 
Πρώτων Βοηθειών στους διερ-
χόμενους, διένειμαν οδηγίες 
αντιμετώπισης εκτάκτων περι-

στατικών και ενημερωτικό υλι-
κό. Στόχος της δράσης ήταν η 
ανάδειξη της σπουδαιότητας 
και την αναγκαιότητας γνώσης 
Πρώτων Βοηθειών, καθώς η 
ορθή χρήση τους μπορεί να 
σώσει ανά πάσα στιγμή μια 
ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται 
σε κίνδυνο ή να αποτρέψει μία 
αναπηρία. 
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 
ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη & 

αντιμετώπιση των πνιγμών στην Ελλάδα

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 
Ιουλίου 2022, στο ξενοδοχείο 
«ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, η ενημε-
ρωτική ημερίδα του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ), με 
τη συμπαράσταση της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, για 
την πρόληψη & αντιμετώπιση 
των πνιγμών στην Ελλάδα, 
παρουσία του Προέδρου του 
Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερι-
νού, του Αντιπεριφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλα-
μπου Μπονάνου και εκπρο-
σώπων του Λιμεναρχείου και 

της Μητρόπολης Πάτρας.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
με αφορμή την Παγκόσμια ημέ-
ρα Πρόληψης Πνιγμών (25/7). 
Κατά τη διάρκεια της, διακεκρι-
μένοι ομιλητές, παρουσίασαν 
μέτρα πρόληψης και αντιμε-
τώπισης πνιγμών, ενώ δόθηκε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου, όπως είναι 
τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. 
Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι 
δράσεις και το έργο της Ναυ-
αγοσωστικής του Ε.Ε.Σ. 
Στο τέλος της ημερίδας, ο 

Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, παρέ-
δωσε τιμητικές πλακέτες στην 
Διευθύντρια Ναυαγοσωστι-
κής Σχολής Ε.Ε.Σ, κα Ελένη 
Σουλτανάκη, για την μεγάλη 
προσφορά της στην εξέλιξη 
και ανάπτυξη της Ναυαγοσω-
στικής Σχολής του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και στον 
καθηγητή, κ. Βασίλη Αλεξό-
πουλο, για την τεράστια δια-
χρονική προσφορά του στον 
ευαίσθητο χώρο της Υγείας.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Λαμπρή τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο για την Απονομή 
Βραβείων στους μαθητές που διέπρεψαν στους 

Πανελλαδικούς διαγωνισμούς του Ε.Ε.Σ.

Στο κατάμεστο Περιστύλιο 
του Ζαππείου Μεγάρου (2/7) 
πραγματοποιήθηκε η τελε-
τή απονομής βραβείων στους 
μαθητές που συμμετείχαν 
στους τρεις νεανικούς πανελ-
λαδικούς διαγωνισμούς που 
διοργάνωσε ο Τομέας Νεότη-
τας του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού (Ε.Ε.Σ), στέλνοντας 
ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για 
μία υγιή νεολαία προς πάσα 
κατεύθυνση. Στην εκδήλωση 
παρευρέθη, ως εκπρόσωπος  
του Προέδρου της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, ο Υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων κ.  Κωστής Χατζηδάκης, η 
Υφυπουργός Παιδείας & Θρη-

σκευμάτων κα Ζέττα Μακρή, η 
Υφυπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου κα Σοφία Βούλ-
τεψη, ο Γενικός Γραμματέας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης &  
καταπολέμησης της Φτώχειας 
κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Πρό-
εδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός, ο Γενικός Γραμμα-
τέας κ. ΓεώργιοςΣκούμας και 
πολλοί εκπρόσωποι της πολι-
τειακής και πολιτικής ηγεσίας 
του τόπου.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός έδωσε τη δυνατότητα σε 
μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
να απασχοληθούν δημιουργι-

κά και να δοκιμάσουν τις ικανό-
τητές τους (δοκίμιο, ζωγραφι-
κή, κατασκευές), γνωρίζοντας 
παράλληλα τις υπέρτατες αξί-
ες του ανθρωπισμού, του εθε-
λοντισμού, της αλληλεγγύης 
και του ευ αγωνίζεσθαι.  Πα-
ράλληλα με τις βραβεύσεις, το 
κοινό, ταξίδεψε με τα τραγού-
δια του Μουσικού Συνόλου 
Νέων του Ε.Ε.Σ. αλλά και την 
εξαιρετική ερμηνεία της Εύας 
Τσάχρα.Σημειώνεται ότι στην 
είσοδο του Ζαππείου υπήρξε 
έκθεση με τα έργα ζωγραφικής 
και κατασκευών με ανακυκλώ-
σιμα υλικά που δημιούργησαν 
τα παιδιά.
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O Παραολυμπιονίκης, Πάνος Τριανταφύλλου, 
στο πλευρό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

για την προσέλκυση νέων εθελοντών

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής 
και δύο φορές Παραολυμπιονί-
κης, Πάνος Τριανταφύλλου, με 
δική του πρωτοβουλία, πρωτα-
γωνίστησε σε τηλεοπτικό σποτ 
του Ε.Ε.Σ, στοχεύονταςστην 
προσέλκυση νέων εθελοντών 
που θα ενισχύσουν άμεσα την 

τεράστια προσπάθεια που κα-
ταβάλει καθημερινά ο Οργανι-
σμός για να ανταποκριθεί πλή-
ρως στις συνεχείς προκλήσεις 
της κοινωνίας. Το εν λόγω μή-
νυμα αποτελείται από οπτικο-
ακουστικό υλικό με διάφορες 
δράσεις του Ε.Ε.Σ. αναδεικνύ-

οντας την ουσιαστική συμβολή 
των εθελοντών του στην αντι-
μετώπιση έκτακτων καταστά-
σεων (πυρκαγιές, πλημμύρες, 
σεισμοί, πόλεμοι κ.α.) αλλά 
και στη διαρκή ενίσχυση που  
παρέχει σε όλες τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες της χώρας.
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Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
τίμησαν τον «χρυσό» Λευτέρη Πετρούνια

Κλιμάκιο εθελοντών του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού  
υποδέχθηκε τον Λευτέρη Πε-
τρούνια στον Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 
(22/8), ο οποίος επέστρεφε 
από το Μόναχο και το Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστι-

κής, έχοντας το χρυσό μετάλ-
λιο στις αποσκευές του. 
Οι εθελοντές υποδέχθηκαν 
τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή 
και «αγγελιοφόρο» του Τομέα 
Νεότητας του Ε.Ε.Σ στο αε-
ροδρόμιο, προσφέροντας του 
ανθοδέσμη και συγχαρητήρια 

επιστολή του Προέδρου του 
Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερι-
νού, για την τεράστια διάκρι-
ση που προσέφερε στη χώρας 
μας, με την κατάκτηση του 6ου 
χρυσού Πανευρωπαϊκού με-
ταλλίου.



Επικοινώνησε μαζί μας:
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